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15 ANOS DE HISTÓRIA E
NOVA GESTÃO NA ABRAF
Flávia Lima é a nova presidente da ABRAF. Ela assumiu o cargo com a renúncia de Paula Menezes. A
transição foi anunciada em uma live especial de celebração dos 15 anos da organização, no dia 6 de
agosto. A live foi uma maneira de ritualizar a mudança na gestão em um evento que contou com a
participação de colaboradoras e prestadores de serviço, e na presença, mesmo que de forma virtual,
de pacientes, familiares e comunidade.
Flávia é jornalista e especialista em Saúde Coletiva pela
Fiocruz Brasília. Assim como Paula, ela também tem
uma história pessoal com a hipertensão pulmonar. Sua
irmã, Stefany Lima, foi diagnosticada em 2012 com a
doença, mas, infelizmente, faleceu no ano seguinte,
aos 28 anos de idade. Em 2013, após a morte da
irmã, Flávia se tornou voluntária da ABRAF e passou
a coordenar o Grupo de Apoio de Hipertensão
Pulmonar de Brasília. O envolvimento com a
organização foi crescendo ao longo desses oito anos.
Recentemente, havia se tornado vice-presidente da
ABRAF e coordenadora de Projetos. Agora, assume a
presidência com o compromisso de dar continuidade
ao trabalho já consolidado e reconhecido da ABRAF.

LIVE DE 15 ANOS
Durante o evento virtual, Paula apresentou um histórico da ABRAF, desde a criação da organização em
2006, a partir do adoecimento em hipertensão pulmonar de sua mãe, Maria Cristina, até os projetos que
estão sendo realizados neste ano de 2021. Em seguida, Flávia fez um breve resumo dos projetos nos quais
a organização está empenhada neste segundo semestre e falou das perspectivas para o futuro.
Para mostrar um pouco do trabalho cotidiano da organização e de toda a estrutura necessária para
realizá-lo, a ABRAF convidou suas colaboradoras Rosemari Haak Tieges, coordenadora de Atividades em
Santa Catarina, e Sthefanie Petti, coordenadora de Sustentabilidade Institucional, para contarem como elas
atuam dentro da organização e quais os principais desafios que enfrentam no dia a dia.
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Cris Moraes e Kátia Amorim, da Agência Cris
Moraes Comunicação Corporativa, falaram
sobre o trabalho de assessoria de imprensa
que realizam para a ABRAF. Sobre a dinâmica
de trabalho para as redes sociais, quem falou
foi Fábio Wanderley, da Agência Sala.
Assista aos discursos de
Paula Menezes e Flávia
Lima na transição da
presidência da ABRAF
Confira o vídeo completo
da live especial de 15 anos
da ABRAF

ADVOCACY
Participação social

Protocolo de HAP

Reunião SES-DF

No dia 10 de agosto, a ABRAF
participou de um encontro com
representantes da SecretariaExecutiva da Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias
no Sistema Único de Saúde
(Conitec). A comissão, ligada
ao Ministério da Saúde, é
responsável por decidir se um
medicamento vai ser ou não
incorporado ao SUS.

A ABRAF se reuniu com a
Conitec para discutir a
atualização do Protocolo Clínico
e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)
de Hipertensão Arterial Pulmonar
(HAP) no dia 13 de julho.

No dia 8 de julho, Flávia Lima,
acompanhada da dra. Veronica
Amado, participou de reunião
com a Comissão Permanente de
Protocolos de Atenção à Saúde
(CPPAS) da Secretaria de Saúde
do Distrito Federal para discutir as
necessidades dos pacientes de
hipertensão pulmonar e o acesso
à terapia combinada no DF.

O objetivo do encontro
proposto pela Conitec, e
realizado virtualmente, foi
estimular a participação social
no processo de Avaliação de
Tecnologias em Saúde (ATS). A
ABRAF esteve representada por
Flávia Lima e Sthefanie Petti.

Da parte da ABRAF, participaram
da reunião Paula Menezes, Flávia
Lima, Rosemari Haak Tieges,
e os especialistas convidados
dra. Veronica Moreira Amado,
pneumologista e coordenadora
da Comissão de Circulação
Pulmonar da Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia
(SBPT), e dr. Frederico Thadeu,
pneumologista do Hospital Júlia
Kubitschek, de Belo Horizonte.
Os representantes da Conitec
informaram que até outubro o
PCDT de HAP estará disponível
para consulta pública.

Reunião MPF-SC
Rosemari Haak Tieges e Flávia
Lima se reuniram com o
procurador Regional dos Direitos
do Cidadão do Ministério Público
Federal em Santa Catarina,
Claudio Valentim Cristani, para
tratar do fornecimento do
medicamento Riociguate para
pacientes do Estado. A reunião,
virtual, ocorreu no dia 7 de julho.
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O Grupo de Apoio do Rio de Janeiro esteve na
Secretaria de Saúde do Estado para falar sobre a
saúde dos pacientes com hipertensão pulmonar no
dia 5 de agosto. A coordenadora do grupo, Teresina
Paura, a embaixadora da ABRAF Susana Silva e o Dr.
Marcelo Bandeira, médico cardiologista e membro
do comitê científico da ABRAF, se reuniram com
representantes da Secretaria de Saúde: Samira ElAdji, superintendente de Assistência Farmacêutica,
e Soraia Colucci, assessora da Subsecretaria de
Gestão da Atenção Integral à Saúde. Participaram
também Amanda Bento e Aix Silva, assessoras
parlamentares do deputado Márcio Gualberto.

INFORMAÇÃO
Insuficiência cardíaca e covid-19
A ABRAF realizou uma live sobre
a importância do tratamento
continuado da Insuficiência
Cardíaca frente à Covid-19, no dia
8 de julho, com o cardiologista
dr. Marcelo Bandeira, presidente
do Grupo de Estudos em
Circulação Pulmonar da
Sociedade Brasileira de
Cardiologia. Entre as mensagens
explicadas pelo médico estava
a importância de manter os
cuidados contra infecção pelo
novo coronavírus, bem como
manter as medicações regulares
para a Insuficiência Cardíaca.

Como ter acesso ao meu tratamento pelo SUS?
A ABRAF convidou Cristina Guimarães, consultora em políticas
de saúde e advocacy e professora de Políticas de Saúde,
para falar sobre o funcionamento do SUS e o acesso a
medicamentos. Cristina, que coordena o MBA de Economia
e Avaliação de Tecnologias de Saúde da Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas (Fipe), explicou quais as etapas do
processo de incorporação das tecnologias no SUS para que
um medicamento seja fornecido aos pacientes.

Para assistir à live,
clique aqui
Não assistiu?
Confira o vídeo
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Doença de Chagas
A Doença de Chagas é um problema de saúde pública. Trata-se de uma infecção causada pelo
protozoário Trypanosoma cruzi. A transmissão para seres humanos e outros mamíferos ocorre
principalmente pelo inseto vetor conhecido como barbeiro. Ela se apresenta na fase aguda e na fase
crônica. Durante a fase crônica, a doença afeta principalmente o coração e os músculos digestivos.

Clique aqui para
saber mais sobre a
Doença de Chagas

NA MÍDIA

O artigo “Informação é poder; mas
só se souber usá-la”, escrito por Paula
Menezes e Flávia Lima, foi publicado na
revista Medicina S/A.

A coordenadora de Sustentabilidade
Institucional da ABRAF, Sthefanie Petti,
deu entrevista para a rádio Tarde
Nacional, da EBC, sobre a Central do
Pulmão e o impacto da covid-19 na vida
das pessoas que têm doenças crônicas.

Clique aqui para ler
Ouça aqui
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TEAM PHENOMENAL
HOPE BRASIL
Claudia Pereira é a nova atleta voluntária do Team PHenomenal
Hope Brasil. Ela se junta à equipe para correr pelas pessoas
com doenças cardiopulmonares. Para Claudia, quando se tem a
chance de correr por uma causa ou por uma pessoa, a sensação
de gratidão e solidariedade só aumenta.
Quer fazer parte do time também? Assista a este vídeo, uma
campanha que o Team PHenomenal Hope Brasil está lançando
com apoio de academias e clínicas de fisioterapia no Brasil.
#PercoFolegoPorVoce

Assista o vídeo!

VEM AÍ
Insuficiência cardíaca
O Barba, Cabelo e Coração é um projeto de conscientização
da insuficiência cardíaca. Ao longo de 3 meses, 5 barbearias
e salões na região do Grajaú, em São Paulo, receberão visitas
de um enfermeiro especializado, que vai realizar aferição da
pressão e teste de glicemia e conversar com a comunidade
sobre os fatores de risco da insuficiência cardíaca, bem
como formas e locais de tratamento.
A ABRAF está produzindo um documentário com pessoas
que vivem com insuficiência cardíaca. A campanha “Me Sinto
Assim” tem o objetivo de mostrar, por meio de relatos de
pacientes, que é possível ter qualidade de vida convivendo
com a doença.
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